
ابهام، پیچیدگی و سکوت معنادار در پرونده »نیکو«
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چندی پیش بود که اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور اشاره به موضوع پرونده ای که کرد که بسیاری آن را 12 برابر بزرگ تر از پرونده بابک زنجانی در 
نفت و وزارت نفت می دانند. پرونده شرکت نیکو که علی رغم اهمیت آن برای دولت و وزارت نفت، ابهام، پیچیدگی و سکوتی معنادار در مقابل آن حاکم 
است. پرونده ای که گویا هیچ کس از نمایندگان مجلس و مسئوالن ذیربط در وزارت نفت نیز تمایلی به سخنرانی پیرامون آن ندارند. اظهارات اکبر 
ترکان صریح بود: اخیرا متوجه شده ایم ۳۵ میلیارد دالر از سپرده های بانک مرکزی نزد شرکت نیکو که از زیر مجموعه های شرکت نفت بوده قرار دارد و 

صفحه 5حجم گرفتاری های پیچیده ای از این محل ایجاد شده است. بدهی دولت قبلی به سایر بانک ها نیز حدود 12 میلیارد دالر بوده ...

نجات الله ابراهیمیان:پیرمرد میلیاردر

 در مورد کاندیداهایی که از رحیمی 
پول گرفته اند، بی تفاوت نخواهیم بود

نجات اهلل ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان درباره احراز صالحیت کسانی که 
محمدرضا رحیمی ادعا کرده بود به آن ها پول داده است گفت: زمانی که موعد تعیین 

صالحیت ها برسد از جمله اطالعاتی که در پرونده کاندیداها اعالم می شود داد و ستد 
های نامتعارف آن هاست.وی افزود: من به عنوان یک عضو شورای نگهبان اگر 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3ثابت شود فردی از منابع نامشروع و از طرق غیر قانونی ...

مهدی رحمتی یک بار دیگر پیراهن شماره 
یک استقالل را برتن 
کرد. مظلومی که 
محسن فروزان 
جوان و نامطمئن 
و وحید طالب لوی 
باتجربه و محبوب 
را در ترکیب ...

سخنان شما نوری در ظلمت بود

نامه سرگشاده علی مطهری برای رییس دستگاه قضا
صفحه 2

صفحه 2

آیت اهلل مکارم شــیرازی گفت: 
اگر مــردم فاســدان را محاصره 

اجتماعی کنند...

رئیس دیــوان عدالــت اداری با 
اشاره به تخلفات مربوط به ساخت 

وساز در محدوده...

رئیــس ســازمان بازرســی کل 
 کشور با بیان اینکه اصل موضوع 

گم شدن...

مفسدان 
باید محاصره 

اجتماعی شوند

 برادر عزیز 
سپاهی، اول 

پروانه بگیر

 تایید 
 گم شدن

 ۸۷ میلیون دالر

صفحه 7

ساعت به وقت مذاکرات:  صفـر!

سه پیام آنکارا به واشنگتن 
درباره تحوالت سوریه

پایگاه خبری »خبرهفت« از رسانه های نزدیک به 
دولت ترکیه، نوشت: ترکیه به آمریکا هشدار داده است 
که در باره تحوالت سوریه با این کشور همکاری کند و 

گرنه آنکارا به اقدام یکطرفه دست خواهد زد.
به گزارش »تابناک«، این پایگاه خبری، در مطلبی 

تحت عنوان »مساله ترکیه جنگ نیست ، ترکیه 
خواهان اطمینان است « نوشت : مولود چاوش اوغلو 
وزیر امور خارجه ترکیه در تماس تلفنی با جان کری 

همتای آمریکایی خود ، سه پیام ترکیه در باره تحوالت 
سوریه را به اطالع وی رساند...

صفحه 4

 امروز وقت 
هواداری است

قبل از اینکه والیبالیست های ایران به روسیه بروند و روند 
برد های تیم ایران آغاز شود، رئیس فدراسیون تالش 
کرد در مصاحبه ای فشار را از دوش بازیکنانش بردارد. 
او در آن مصاحبه جمالتی گفت که بخش اعظمی از 

آنها کامال درست بود و خیلی خوب می شود که از همین 
امروز، که او دوباره آن حرف ها را تکرار کرده، یکی یکی 

از برشان کنیم و تا مادامی که در لیگ جهانی بازی 
می کنیم، بعد از هر بازی با خودمان تکرارش کنیم.

حرف های محمدرضا داورزنی، درست تعبیر دیگری 
است که فدراسیون جهانی ...

صفحه 7

 »مجرد«ها هم 
وام 80 میلیونی میگیرند

مطابق آنچه شورای پول و اعتبار تصویب كرده، تسهیالت 
خرید مسكن صندوق »یكم« فقط به خانوارهای متاهل 

»خانه اولی« قابل پرداخت است اما با توجه به فاصله زمانی 
حداقل »یك ساله« بین افتتاح حساب در این صندوق و موعد 
پرداخت تسهیالت ناشی از سپرده گذاری، بانك مسكن مجاز 
است از مجردهای متقاضی وام های جدید مسكن نیز ثبت نام 

به عمل بیاورد و برای آنها نزد صندوق پس انداز »یكم« 
حساب تشكیل دهد. به این ترتیب افراد مجرد در آستانه 

ازدواج از امروز می توانند برای دریافت تسهیالت 80 میلیونی 
مسكن در تهران، 60 میلیونی ...

صفحه 5

 حرکت سریع ایران 
در مسیر افزایش عرض!

منیره طاهری میرانی- جهان دارد چاق می شود. 
می گویند چاقی تقریبا یک سوم مردم جهان را فراگرفته 
و از آنجا که چاق ها بیشتر از دیگران منابع غذایی جهان 

را مصرف می کنند، می توان نتیجه گرفت که اگر رشد 
جمعیت چاق ها همینطور ادامه یابد، آنها زمین را اشغال 

می کنند و ادامه حیات را به چالش می کشند. ثروتمند 
بودن در روزگاران دور نشانه هایی داشت که یکی از آنها 
چاقی بود. خان ها و مالکان زمین، مردان چاقی بودند که 

بر تخت های بزرگ تکیه می زدند و به حساب و کتاب 
رعیت هایشان می رسیدند و ...

صفحه 6

ترس از انتخابات مانع حذف 
یارانه بگیران است

دولت برای پرداخت یارانه نقدی اقشار ثروتمندان در 
سال 94 با 9 هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی مواجه 
است و برای جبران آن باید در کل سال 16 میلیون نفر از 

دریافت یارانه نقدی حذف شوند. اگر دولت در سال جاری 
موفق به حذف 4 میلیون خانوار ثروتمند از دریافت یارانه 
نقدی شود، کسری 9 هزار میلیارد تومان جبران خواهد 

شد.حدود یک ماه از حاشیه های حذف برخی افراد از 
لیست یارانه بگیران می گذرد. خبری که با واکنش های 

زیادی از سوی مردم و مسئوالن روبه رو شد. عزت اهلل 
یوسفیان مال عضو کمیسیون ...

صفحه 5

صفحه 2

ادامه مذاکرات هسته ای با وجود پایان ضرب االجل


